Бойовий бюлетень
Центру морально-психологічного забезпечення
Збройних Сил України
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Новорічні та Різдвяні
свята в Україні складно
уявити без традицій та
пісень. При чому на кожне
зі свят вони відрізняються.
Святвечір, Різдво та
свято Василя не
обходяться без колядок,
щедрівок та посівань.
Усі ці ритуали
присвячені єдиній меті побажати дому і його
господарю щастя, здоров'я
та щедрого нового року.
Для кожного зі свят є
свої пісні, а щоб не
заплутатись, коли треба
колядувати, щедрувати та
посівати, читайте далі.
Коли в Україні треба
колядувати?
Колядки прийшли до нас
ще з дохристиянських часів.
Тоді їх присвячували сину
богині любові та краси Лади Коляді. За язичницькими
віруваннями - саме він
народжувався 6 січня.
Тому у сучасних
колядках ми часто
зустрічаємо згадки про
природні сили та явища.
Вже після прийняття
християнства про Коляду
забули, тепер ця традиція
присвячена народженню
Ісуса Христа.
Колядувати в Україні
прийнято на Святвечір - 6
січня. Після першої зірки вся
сім'я сідає вечеряти за
столом, а потім прийнято
носити кутю хрещеним
батькам та ходити по
домівкам з колядками.
Зазвичай, колядують
групами. І у цей день
колядувати можна
абсолютно всім - чоловікам,
жінкам, дітям.
Варто зазначити, що 7
січня (на Різдво) з колядками

вже не ходять, однак
прославляють Ісуса
церковними піснями.
Коли щедрують?
Щедрувати в Україні
ходять напередодні Старого
Нового року - 13 січня. Цей
вечір також називають
Щедрим, тому і пісні назвали
“щедрівками”.
У Щедрий вечір
господарі накривають
багатий стіл і готують щедру
кутю, яку також називають
“багатою”, і чекають на
щедрівників.
Щедрівки ж наповнені
побажаннями “повної чаші” у
домі. За них прийнято так
само щедро обдаровувати
гостей їжею та грошима.
Варто зазначити, що
щедрувати ходять тільки
молоді люди. Обряд часто
супроводжуються піснями,
танцями та
театралізованими сценками.
Також 13 січня
святкують день Маланки, а
14-го - Святого Василя.
Часто у щедрівках згадують
їх імена.
Коли засівають?
На наступний день після
Щедрого вечора в Україні
святкують Старий Новий рік
та Святого Василя.
Саме у цей день, 14
січня, з самого ранку до
осель починають приходити
посівальники.

В цьому обряді беруть
участь виключно чоловіки та
маленькі хлопчики. В дім
обов'язково має увійти
представник чоловічої статі,
який, за легендою,
приносить в дім достаток на
увесь наступний рік.
Посівають оселі житом і
пшеницею. Їх розкидають по
усій підлозі і при цьому
промовляють засівалку, чи
віршик.
Вважається, що зерно,
яким посівають, не можна
вимітати до заходу сонця.
Що таке Святвечір ?
Святвечір — це вечір
перед Різдвом, коли українці
за традицією збираються
родинами на спільну вечерю.
Ця вечеря є особливою,
саме до неї готують 12
традиційних страв, кожна з
яких має своє особливе
значення.
Як вітаються ?
Традиційне
християнське привітання
«Слава Ісусу Христу!»
змінюється двічі на рік – на
різдвяні та великодні свята.
Від 7 січня до 14 лютого
включно доречно вітатись
«Христос народився!» – і
відповідати «Славімо його!».
За матеріалами
відділу формування
інформаційного контенту
Центру МПЗ ЗС України
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вони захищають україну

Герої з нулів

долучилась до волонтерського руху…
— Працювали не так з бригадами,
як із конкретними людьми, — пригадує
жінка. — Коли місцеві черкаські воїни
їхали на фронт, готували нам список
необхідних речей, медикаментів,
продуктів, а ми намагались усе
дістати, придбати… Тоді ще й
жартувала, що так добре почала
розбиратись у медичних препаратах,
що можу й сама бути бойовим
медиком… Хто ж знав, наскільки
пророчими будуть ці слова.
Поступово критична потреба у
Дизайнер та художник, витончена волонтерській
допомозі зникала,
та творча жінка… До 2014-го Ольга і
списки
необхідного
ставали все
подумати не могла, що колись пов'яже меншими, та й грошове
забезпечення
своє життя з військом. Та й чоловік не військовослужбовців суттєво
надто підтримував у бажанні
виросло… Тож жінка вирішила, що час
захищати країну. Мабуть, якби не син, від
допомоги війську переходити до
ніколи б контракт і не підписала…
служби. Зібрала необхідні документи
— Син брав активну участь у
й підписала контракт із
Майдані, потім сяк-так повернувся до артилерійською бригадою.
навчання в університеті та
—Я одразу зрозуміла, що
ненадовго,— ділиться Ольга. – Вже в приїжджати
на фронт як волонтер і як
травні 2014-го не витримав, зірвався
військовослужбовець
– дві
прямо з університету й пішов на
кардинально
різні
речі.
— Коли
фронт. Тоді зрозуміла, що як сидітиму приїжджаєш на передову
зі
вдома – просто здурію.
смаколиками та медикаментами і тебе
Тож, аби дурниці в голову не лізли всі цілують та обнімають, а що, коли
і хоч трішки відволіктись від постійного ти служиш і ціна твоєї помилки може
очікування дзвінків дитини, Ольга
коштувати надзвичайно дорого…

Пізніше Ольга змінила бригаду на
72 окрему механізовану бригаду імені
Чорних Запорожців, а зі зв'язківця
батареї стала бойовим медиком.
Недаремно ж під час волонтерства
ретельно вивчала склад
медикаментів!
— Багатьом речам довелось
вчитись на ходу. І хоч медичної освіти
я й досі не маю, за ці роки побачила й
дізналась стільки, що в жодному
університеті не навчать. Що цікаво,
коли бійці на передовій – майже не
хворіють на простудні захворювання,
в яких би непростих умовах їм не
доводилось знаходитись. Постійний
тонус та адреналін не залишає
хворобам жодного шансу!
А у вільний час дівчина грає на
гітарі український рок і збирає на
позиціях імпровізовані концерти… Хоч
війна й звалила на плечі Ольги
чимало випробувань – служба сина,
розлучення із чоловіком, вона ні про
що не шкодує й планує підписати ще
один контракт.
За матеріалами сторінки
оперативного командування
"Північ" у Фейсбук

«ВОГОНЬ ВІЙНИ ГАРТУЄ ДУШІ»
Владислав із позивним
«Ромашка» пішов служити одразу
після школи, попри те, що йому
пророкували серйозну футбольну
кар'єру. Він з шести років ганяв м'яч
по полю, а вже із десяти – професійно
займався у столиці, пізніше почав
грати за молодіжну збірну України.
Київські тренери всіляко підтримували
перспективного спортсмена та
засипали пропозиціями. Однак юнак
твердо вирішив, що футбольний м'яч
зачекає… Через чудові фізичні дані
йому пропонували і службу в ССО, і в
десантних військах, та Владислава
цікавила лише морська піхота!
– Морська піхота – це «воїни
трьох стихій», це «вірні завжди», це
«палаючі серця»… Чого вартує лише
отримання берету, коли навіть у
найсуворіших вояків виступають
сльози щастя на очах, що вдалось
пройти важке випробування.
Це вже третя ротація
Владислава на фронті. Каже, хоч
раніше ворог часто із мінометів

режиму припинення вогню... Морально
це важко.
Зараз «Ромашка» – на посаді
стрільця-санітара. Каже, що
неодноразово доводилось відчувати
усю відповідальність спеціальності
бойового медика.
– На початку цієї ротації був
випадок, коли ми копали місце під
бліндаж, і побратим підірвався на
ворожій протипіхотній міні. Хлопець
залишився без ноги, втратив критичну
кількість крові. Я розумів, що від моїх
дій залежить його життя, тож за мить
пригадав усе, чого мене вчили... На
накривав, гатили танки і артилерія по щастя, хлопець вижив.
українських позиціях, пролітали ворожі
Вчорашній футболіст до
кулі й уламки від снарядів у кількох
спортивної кар'єри поки що
сантиметрах від голови, найважче –
повертатись не планує. Тепер у нього
саме зараз …
інша мрія – стати офіцером!
– Просто скули зводить й кулаки
чешуться, коли постійно чуєш
За матеріалами
провокаційні простріли ворога, їхні
крики, увімкнені на всю гучність пісні
сторінки операції
типу «Дєнь пабєди», а ми в цей час
Об'єднаних сил у Фейсбук
змушені мовчати, дотримуватися

Іван на псевдо «Ваха»
на себе син. Та й брат пішов воювати.
Як тут всидиш в тилу? Звісно, мати
була проти, плакала, дівчина
відмовляла Івана, та сміливого воїна
це не зупинило…
– Коли прийшов до військкомату
підписувати контракт, там якраз був
представник із «Айдару». Він почув,
що я хочу у бойову частину і каже:
«Хлопче, пішли до нас! Повоюємо!»
Рекрутер
не обманув, Айдар – крутий
Івану на псевдо «Ваха» – усього
батальйон,
колектив просто чудовий.
21, та на його долю вже випало
«Айдарівці»
– завжди на передовій!
чимало випробувань. Сільський
«Ваха» – механік-водій. В
парубок із Дніпропетровщини воювати
батальйоні його цінують та поважають
пішов не просто так. Його батько
за золоті руки. Сам боєць же
загинув у російсько-українській війні.
зізнається, що любов до техніки йому
Служив у одній з механізованих
бригад. Відтоді чоловічі обов’язки взяв ще змалечку прищепив батько, який
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усе життя пропрацював
автослюсарем.
– Важливо любити техніку! Мені з
дитинства було цікаво крутити гайки.
Пам’ятаю, як ще у шість років
допомагав татку ремонтувати
мотоцикл.
Зупинятись на одному контракті
воїн не планує. Каже, що в армії
знайшов себе, що служіння
Батьківщині – його покликання. Чесно
зізнається – задумується про
офіцерську кар’єру, от тільки досвіду
ще трохи набереться...
За матеріалами сторінки
операції Об'єднаних сил у Фейсбук
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Медіаграмотність

Що ж таке астротурфінг?

Команда AM&PM підготувала пізнавальний та
цікавий для вас матеріал.Ми розкажемо вам, що ж таке
астротурфінг та для чого його використовують.

За матеріалами Аналітичної групи
Центру протидії деструктивній пропаганді та
інформаційним агресіям AM&PM

новинки озброєння

Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та
Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно
пройшли державні випробування і
вдало витримали всі іспити!
За результатами державних
випробувань гвинтівки Snipex калібру
14,5х114 прийняті на озброєння
Збройних Сил України!

ЗСУ прийняли на озброєння
дві нові гвинтівки

Snipex T-REX однозарядна
далекобійна
великокаліберна
гвинтівка
призначена для
враження рухомих
і нерухомих цілей,
у тому числі легко
броньованих.
Сконструйова
на з урахуванням
усіх вимог до зброї
для високоточної
стрільби. Це
простий і
безвідмовний т.зв.
«болтовик».
Влучність
забезпечується за
рахунок
плаваючого
ствола, який
знаходиться у
момент вильоту
кулі у вільному
відкоті. На
купчастість
впливають ще
деякі конструкційні
особливості.
Ефективна дальність стрільби
до 2000 метрів, максимальна
дальність польоту кулі – 7000 м.
Довжина зібраної гвинтівки – 1800
мм, довжина ствола – 1200 мм. Вага
– 25 кг.
Snipex ALLIGATOR –
багатозарядна далекобійна

великокаліберна гвинтівка з
магазинним живленням (магазин
з'ємний, коробчатий, на п'ять
набоїв).
Болтова гвинтівка з магазинною
подачею набоїв, що забезпечує
підвищену швидкість стрільби.
Ствол плаваючий, на момент
вильоту кулі знаходиться у вільному
відкоті. Гвинтівка демонструє
прийнятний рівень відбою під час
пострілу. Відбій гаситься за рахунок
ДГК, дії ізолятору відбою та
оптимально збалансованої ваги.
Ствольна коробка виконана зі
сталі, напрямні поверхні затвора у
ствольній коробці хромовані. Канал
ствола і патронник хромовані.
Сошки розташовані на ковзаючій
опорі ствола. Регульовані по висоті,
мають 4 позиції фіксації. Для
транспортування складаються.
Гвинтівка легко розбирається.
Складається у звичайний збройовий
кейс.
Snipex ALLIGATOR під набій
14.5×114 мм має вагу 25 кг. Довжина
зібраної гвинтівки – 2000 мм,
довжина ствола – 1200 мм.
Початкова швидкість кулі – 980 м/с.
Ефективна дальність стрільби до
2000 метрів, максимальна дальність
польоту кулі – 7000 м.
За матеріалами
веб сайту PSDinfo
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«Не бери участі в раді нечестивих...»
"Блаженний чоловік, який не бере
участі у раді нечестивих, не стає на
дорогу грішників і не сидить у зборищі
кепкунів, але він насолоджується
Господнім законом, і над Його
Законом він роздумує вдень і вночі.
Він буде, як дерево посаджене біля
потоків води, яке приносить свій плід у
належну пору і листя якого не в‘яне. В
усьому, що тількі він робить, матиме
успіх ...» Пс.1:1-3
Перший Псалом - їм
відкривається книга Псалмів - це один
з найвідоміших і улюблених багатьма.
У ньому Бог говорить нам про те, як
може бути щасливою кожна людина!
Якщо в тебе є вільний час, звільнення
від виконання службових обов'язків
- розмірковуй над Законом

#мандруй_україною

Усі, хто закоханий в Карпати,
безперечно неодноразово проїздили
через славне бойківське містечко
Сколе. Однак далеко не всі за
захопленням розкішшю природи
намагалися звернути увагу на розкіш,
створену людськими руками. А у
сколівському передмісті Демня, якщо
рухатися в бік Закарпаття, у
затишному парку розташувався
чудовий палац, чию розкіш не
знищили ані дві світові війни, ані
цинізм радянської епохи, ані
безгосподарність часів Незалежності.
У середині ХІХ століття барон
Евгеніуш Кінскій купує сколівські землі
у графа Потоцького. Після чого
закладає у Демні парк, в якому
зводить розкішний двоповерховий
необароко вий палац, який
оригінально контрастує з
довколишньою бойківською
архітектурою. Барон цілком міг
дозволити собі такі витребеньки,
оскільки був у Сколівських Бескидах
людиною не просто багатою, а й
знаною та авторитетною. Саме він
збудував тут перший паровий тартак,
а в 1864 році заснував найбільшу на
Бойківщині сірникову фабрику. Проте
на тлі наступних власників палацу
родини Гредлів, яким він у 1886 році
продав маєток і довколишні ліси,
барон Кінскій міг видатися босяком.
Хоча існує легенда, доволі сумнівна,
що маєтки Кінского були придбані
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Божим! Життя такої людини буде
дивовижним і чудовим! Як дивує
своєю красою і свіжістю прекрасне
квітуче дерево, над водним потоком
тому, що п'є з потоку живильну вологу,
так і людина, яка розмірковує над
Божим Законом, бажаючи виконати
його, черпає цілющу силу життя з
Божого Слова! Як квітуче дерево,
вона буде квітнути, міцніти і
плодоносити и буде матиме успіх в
усьому!
За матеріалами
відділу взаємодії з
військовими капеланами
Центру МПЗ ЗС України

Палац Гредлів

завдяки грошам, які
наймолодший з Гредлів –
Альберт виграв у казино і які
власне й стали початковим
капіталом родини.
Свого часу ґенезу Гредлів
детально досліджувала знаний
краєзнавець Ірина Пустиннікова.
Ми ж зупинимося на основних,
так би мовити, чеснотах і
здобутках баронів.
Отож, брати гебрейського
походження Герман, Бернард і
Альберт народилися в середині
ХІХ ст. в сім'ї підприємця Цадика
Гредля в німецькому місті
Фрідберг неподалік від Гессена,
але власну промислову імперію
побудували в карпатських лісах.
Створена сімейством найбільша
в світі деревообробна
корпорація називалася
«Трансільванська лісова
індустріальна компанія», але її
штаб-квартира була далеко від
батьківщини графа Дракули.
Столицею була Демня–присілок
Сколього. Зрештою, барони мали
землі, ліси та маєтки і власне у
Трансільванії, як і в Угорщині,
Словаччині, Польщі. Володіння
баронів довкола Демні, Славського та
інших сіл становили близько 50 тисяч
гектарів. Самі ж барони гонорово
називали свою територію «Держава
Сколе». І головною резиденцією
«держави» був палац у Демні.
Аби возити свою деревину по
всьому світу, в 1903 році родина
заснувала «Теплохідну компанію
Гредлів». Її чотири плавзасоби
вартістю в чверть мільйона фунтів
стерлінгів були приписані до
англійських портів, але насправді
були угорськими. Три пароплава
носили імена дружин трьох братів:
“Меланія”, “Гізелла” і “Маргіт”. Під час
Першої світової війни британське
Адміралтейство реквізувало флот
Гредлів.
Барони також створили музей
природи в Демні. У Гребенові діяла
«пстругарня» – розплідник, де
розводили форель. А одне з джерел в
національному природному парку
«Сколівські Бескиди» донині
називають «Альберто». Існує
легенда, що Гредль-молодший водою
з цього джерела вилікував виразку
шлунка.

Біля Демні працювали кілька
тартаків, каменоломня, кузня,
цегельня, механічні майстерні і
гідроелектростанція. Відходами пару
з тартаку опалювали службові
приміщення. На вершині гори був
влаштований водозбірник, вода з
якого подавалася вниз керамічними
трубами. Водопровід, до речі, і
сьогодні в цілком робочому стані.
Ще одна велика лісопильня була
побудована в Стрию і за масштабами
мало відрізнялася від розташованої в
Демні. Якість місцевої продукції
підтверджували державний диплом
промислової виставки у Львові в 1894
р., похвальна грамота Першої
всепольської дорожньої виставки у
Львові в 1926 р. та інші дипломи.
Саме на бескидських лісопилках
Гредлів англійською королівською
сім'єю був куплений паркет для
Букінгемського палацу в Лондоні.
Вважалося, що статки Гредлів
завдяки нещадним вирубуванням в
Карпатах подвоювалися щороку. На
баронів працювало кілька тисяч
лісорубів, близько сотні чиновників і
кілька десятків підприємців.
Нині про минулу розкіш
резиденції сколівських олігархів
свідчить хіба непідвладний часу
фасад палацу, ковані огорожі та
наявність фонтану. Інтер'єри
практично не збереглися. Хіба
хвацько закручені сходи відсилають
до барокової естетики будівничих
палацу.
Маєток Гредлів потребує ремонту
і постійної опіки, що, безперечно,
перетворить його у туристичну
родзинку бойківського краю. При
чому, на відміну від багатьох замків і
палаців, чию славу втрачено
назавжди, сколівський порівняно не
зле збережений, що вселяє
обережний оптимізм.
Як добратись зі Львова
Автобуси зі Львова до Сколе
відправляються з центрального
автовокзалу.
Автомобілем їхати трасою КиївЧоп. Відстань від Львова – 110 км.
За матеріалами відділу
культурологічної роботи
у військах (силах) Центру МПЗ
ЗС України
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